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ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Martti Lintula
NÄHTÄVILLÄ PITO

Heimo Haapaniemi

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Sodankylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa 10.4.-10.5.2014 välisen ajan viraston aukioloaikana. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu kuulutuksella kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Hanna Kuusela
kirkkoherra
Pk:n tarkastajat: ……/……

SODANKYLÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

01/2014 2 (13)

Alkuhartaus
Kn.

1)

Ennen kokouksen avaamista pidetään alkuhartaus.
Kirkkoherra Hanna Kuusela toimitti alkuhartauden.

Kokouksen avaus
Kn.

2)

Puheenjohtaja avaa kokouksen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kn.

3)

Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetettävä jäsenille viimeistään
3 päivää ennen kokousta ja on kutsuun liitettävä, mikäli mahdollista
luettelo käsiteltävistä asioista.
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on paikalla.

Päätös:

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle kirkkoneuvoston ohjesäännön
mukaisesti, ja että enemmän kuin puolet neuvoston jäsenistä oli paikalla.
Kokous todettiin lailliseksi ja osanottajiinsa nähden päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kn.

4)

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, sekä päättää
pöytäkirjantarkastuksen ajankohdasta, sen nähtävillä pidosta sekä
nähtävillä pidosta ilmoittamisesta.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Lintula ja Heimo Haapaniemi.
Pöytäkirja tarkastetaan 9.4.2014 klo 14-16 ja pidetään tarkastettu pöytäkirja nähtävillä 10.4.–10.5.2014 välisen ajan kirkkoherranvirastossa.
Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Työjärjestyksestä päättäminen
Kn.

5)

Kokouksen työjärjestykseksi neuvosto hyväksynee osanottajille etukäteen jaetun esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Diakonian virka
Kn.

6)

Sodankylän seurakunnan toinen diakonian virka on ollut ilman vakinaista viranhaltijaa edellisen viranhaltijan irtisanouduttua. Viralla on ollut
puolen vuoden ajan määräaikainen hoitaja, jonka virkamääräys päättyy
30.4.2014.

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston päättävän ilmoittaa Sodankylän seurakunnan
avoimesta diakonian virasta, jonka palkkaryhmä on 502, peruspalkkana
2.359,58 euroa. Lisäksi vuosisidonnaisen palkanosan määrä peruspalkasta on enintään 15 %. Lisäksi esitän, että virkaa määräaikaisena hoitanut
Tiina Koski jatkaa viran hoitamista, kunnes uusi viranhaltija on valittu ja
aloittaa virassa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013
Kn.

7)

Kirkkoneuvoston on annettava hyväksymänsä tilit tositteineen ja muut
tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.

Tp.

Ehdotan neuvoston tutustuvan tilinpäätökseen ja sen liitteisiin sekä päättävän ehdotuksesta tilinpäätökseksi, ylijäämän käsittelystä, tilinpäätöksen
allekirjoituksesta, asiakirjojen antamisesta tilintarkastajille sekä mikäli tilintarkastajilla ei ole huomautettavaa seurakunnan hallinnon ja tilinpidon
suhteen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen antamisesta kirkkovaltuustolle esityksin, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden kirkkoneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille sekä
päättää menettelystä tilikauden tuloksen suhteen.

Päätös:

Tutustuttuaan tilinpäätökseen ja sen liitteisiin päätti kirkkoneuvosto allekirjoittaa ehdotuksen mukaisen tilinpäätöksen ja antaa hyväksymänsä tilit
tositteineen ja muut tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille. Tilikauden tulos on 50.025,28 euroa ylijäämäinen. Neuvosto päätti siirtää vanhan kirkon rahaston sääntöjen mukaisesti korttien myynnistä saadut 2.013,06
euroa vanhan kirkon rahastoon, joten tilikauden ylijäämä on kaikkiaan
48.012,22 euroa, mikä kirjataan vapaan oman pääoman lisäykseksi tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Vielä päätettiin, että
- toimintakertomus ja tilinpäätös annetaan kirkkovaltuustolle
- esitetään kirkkovaltuuston vahvistavan tilinpäätöksen
- esitetään vastuuvapauden myöntämistä kirkkoneuvostolle ja muille
vastuuvelvollisille
- ehdotetaan 2.013,06 euron kirjaamista vanhan kirkon rahastoon ja tilikauden ylijäämän 48.012,22 euron kirjaamista vapaan oman pääoman
lisäykseksi tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille.

Nordea Business Master Cardin hankinta seurakunnalle
Kn.

8)

Matkatoimiston lopetettua toimintansa, on esimerkiksi koulutusmatkojen
maksaminen muuttunut hankalammaksi, sillä työntekijät ovat joutuneet
aluksi maksamaan kaikki matkakulunsa itse. Yrityksen verkkopankki ei
anna mahdollisuutta maksaa verkkomaksuja eri palveluntarjoajien sivuilla. Muidenkaan verkosta ostettavien hankintojen maksaminen ei ole
mahdollista, mikäli myyjä ei tarjoa laskutusta. Nordean kanssa käytyjen
keskustelujen pohjalta toimiva ratkaisu tähän olisi Nordea Business
Master Cardin hankkiminen seurakunnalle. Korttiin voi sisällyttää verkkomaksuominaisuuden. Kortin vuosimaksu on 40 euroa.

Pj.

Esitän, että Sodankylän seurakunta hankkii Nordea Business Master
Cardin verkkomaksuominaisuudella ja käyttöoikeus korttiin annetaan
talouspäällikkö Janne Hauriselle, jonka kautta verkosta tapahtuvat hankinnat voidaan hoitaa keskitetysti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että Sodankylän seurakunta hankkii Nordea Business Master Cardin verkkomaksuominaisuudella ja käyttöoikeus korttiin
annetaan talouspäällikkö Janne Hauriselle. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti,
että vastaavanlainen kortti hankitaan myös kirkkoherra Hanna Kuuselalle.

Anomus iltapäiväkerhomaksuista vapauttamiseksi
Kn.

9)

Ei julkinen asia.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Metsästysvuokrasopimuksen uusiminen
Kn.

10)

Eräkehevat ry pyytää, että Sodankylän seurakunta uusisi 6.5.2012 päättyneen metsästysvuokrasopimuksen, joka oikeuttaa vastikkeetta hirvieläinten metsästykseen Toivoniemi 8:17 –nimisellä tilalla Soulusvisan
palstassa (200,192 ha).

Tp.

Esitän, että sopimus tehdään viiden vuoden määräajaksi ehdoin, että
vuokraoikeutta ei saa siirtää kolmannelle ja sopimus voidaan purkaa
välittömästi, mikäli metsästystoiminnasta aiheutuu turvallisuusriskejä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Metsästysvuokrasopimuksen jatkaminen
Kn.

11)

Sattasvaaran Erä ry pyytää, että Sodankylän seurakunta jatkaisi viidellä
vuodella 31.5.2014 päättyvää metsästysvuokrasopimusta, joka oikeuttaa
vastikkeetta hirvieläinten metsästykseen Sattasleiri RN:o 62 –nimisellä
noin 26 ha:n tilalla Sodankylän kunnan Rajalan kylässä.

Tp.

Esitän, että sopimusta jatketaan olemaan voimassa viisi vuotta ehdoin,
että vuokraoikeutta ei saa siirtää kolmannelle ja sopimus voidaan purkaa
välittömästi, mikäli metsästystoiminnasta aiheutuu turvallisuusriskejä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lapin Lauluraito ry:n avustusanomus
Kn.

12)

Lapin Lauluraito ry anoo esiintymiskulutukea Sodankylän seurakunnalta
400 euroa Hääkellojen kutsu –teoksen esittämistä varten. Kuoro esitti
teoksen lauantaina 22.2.2014 Sodankylän kirkossa yhdessä Kemijärven
ja sen lähikuntien laulajien ja soittajien kanssa (yhteensä 80 henkilöä).

Tp.

Talousarvioon ei ole varattu ylimääräisiä avustusmäärärahoja, mutta
koska kyseessä oli Sodankylän seurakunnan musiikkityöhön läheisesti
liityvä teos, niin esitän, että Aikuistyön ”Eri ryhmille” varatuista määrärahoista annetaan 200 euron avustus Lapin Lauluraito ry:lle.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Kirsti Alakorva esitti, että esiintymiskulutukea myönnetään 100 euroa.
Keskustelun kuluessa hän kuitenkin veti esityksensä pois ja kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti antaa Lapin Lauluraito ry:lle 200 euroa esiintymiskulutukea.

Vuorotteluvapaa
Kn.

13)

Eija Aikio pyytää, että hänelle myönnetään palkatonta vapaata Sodankylän seurakunnan toimistosihteerin tehtävästä 19.5.-17.8.2014 väliseksi
ajaksi, ja täksi ajaksi kirjoitetaan vuorotteluvapaasopimus.

Pj.

Ehdotan, että toimistosihteeri Eija Aikiolle myönnetään palkatonta vapaata hakemuksen mukaisesti ja toimistosihteerin tehtävää täksi ajaksi
hoitamaan otetaan työttömänä työnhakijana oleva tähän tehtävään soveltuvan koulutuksen omaava henkilö.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vuosilomat lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2013-31.3.2014
Kn.
14)
Tp.

Ehdotan neuvoston vahvistavan liitteenä olevan vuosilomasuunnitelman.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen
Kn.

15)

Kirkkolain muutos koskien virkamiesoikeudellisia säännöksiä aiheuttaa
muutosvaatimuksia myös kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Muutos koskee
päätösvaltaa viranhaltijan ja työntekijän ottamisessa. Jos asiat halutaan
hoitaa samalla tavalla kuin ennenkin, on kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan tehtävä oheiseen ohjesääntöön 10§:n 3 momentin mukainen lisäys.

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston esittävän kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää sen Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Mika Töllin virkamääräyksen jatkaminen
Kn.

16)

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt seurakuntapastori
Ilona Yliräisäselle virkavapautta 24.1.2015 saakka. Yliräisänen on ollut
virkavapaalla 29.5.2013 lähtien. Hänen sijaisenaan on ollut Mika Tölli,
jonka virkamääräys on tällä hetkellä voimassa 31.8.2014 saakka.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Pj.

Esitän, että kirkkoneuvosto pyytää lausuntonaan tuomiokapitulia jatkamaan Mika Töllin virkamääräystä 24.1.2015 saakka.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valitseminen
Kn.

17)

Vaaleja varten on valittava kirkkovaltuuston asettama vaalilautakunta,
johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä yhtä
monta varajäsentä.
Seurakuntavaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan.
Kirkkohallituksen suosituksen mukaan vaalilautakunnan jäseniä valittaessa tulisi ottaa huomioon, että hallinto-oikeuksien linjauksen mukaan
ehdokas on jäävi tietyissä päätöksissä. Jos vaalilautakunnan jäsen tai
hänen läheisensä on ehdokkaana vaaleissa, hän ei voi osallistua äänestyslippujen hylkäämistä koskevaan päätöksentekoon, vaalin tuloksen
määräämiseen eikä vaalin tuloksen vahvistamiseen.

Pj.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
vuoden 2014 seurakuntavaaleja varten vaalilautakunnan, jonka jäseninä
on kirkkoherra ja neljä valtuuston valitsemaa jäsentä sekä neljä valtuuston valitsemaa varajäsentä. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnalle puheenjohtajan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vs. seurakuntapastori Mika Töllin anomus pastoraalikursseista
Kn.

18)

Vs. seurakuntapastori Mika Tölli anoo kirkkoneuvostolta koulutusmäärärahaa kahden pastoraalikurssin suorittamiseksi syksyllä 2014. Kyseessä ovat Kristillinen kasvatus- ja Seurakunta työyhteisönä-pastoraalit.
Töllille on jo päätetty maksaa kaksi kurssia tälle vuodelle ja hän on ne
alkuvuodesta suorittanut. Periaatteena kirkkoneuvostolla on ollut, että
viransijaiselle maksetaan vain kaksi pastoraalikurssia vuodessa. Tölli
perustelee ylimääräisten kurssien suorittamista pastoraalitutkinnon opintokokonaisuuden muuttumisella. Hän on suorittanut kahta yllä mainittua
kurssia lukuun ottamatta koko pastoraalitutkinnon ja pitää haastavana
tutkinnon loppuun viemistä vanhoja ja uusia suorituksia yhdistämällä.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Pj.

Esitän kirkkoneuvoston hylkäävän vs. seurakuntapastori Mika Töllin
anomuksen, sillä koulutusmäärärahoja ylimääräisille syksyn kursseille ei
ole varattu ja seurakunta on jo maksanut Töllille kaksi pastoraalikurssia
tälle vuodelle. Pastoraalitutkinnon kokonaisuuden muutos ei estä kursseille hakeutumista myöhemmin, sillä siirtymäsäädökset antavat mahdollisuuden suorittaa tutkinnon nykymuotoisena vuoden 2017 loppuun
mennessä. Siirtymäsäädöksissä rajoitetaan ainoastaan kurssin suorittamisen tapaa: 1.1.2015 alkaen voi joidenkin kurssien kohdalla kyseeseen
tulla ainoastaan etämuotoinen suorittaminen, eli lähijaksoja ei vanhamuotoisina enää järjestetä. Vielä vuoden 2017 jälkeenkin nykymuotoisen pastoraalitutkinnon mukaan suoritetut kurssit ovat suurimmaksi
osaksi hyväksi luettavissa uuteen tutkintoon.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19)

1. Anomus kirkkoherran määrävuosilisästä

Muut asiat
Kn.

Kirkkoherra Hanna Kuusela anoo kirkkoneuvostolta kirkkoherran määrävuosilisää 1.1.2014 alkaen, jolloin oikeus määrävuosilisään eli 6 vuotta
kirkkoherran viran päätoimista hoitamista on täyttynyt. Oikeus määrävuosilisään määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Määrävuosilisä myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella.
Tp.

Esitän. että kirkkoherra Hanna Kuuselalle myönnetään kirkkoherran
määrävuosilisä 1.1.2014 alkaen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valitusosoitus
Kn.

20)

A.
Kieltojen
perusteet

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta
päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät:

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1.Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2.hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom.
nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos
asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

B.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
_______________________________ kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto
/ yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Sähköposti:
Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen
on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

C.

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoi- Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankaisun tekintalaki 80-83 §).
keminen
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoi- Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
kaisun sisäl- – oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
tö
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
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– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne
jo ole hankintayksikön hallussa.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Kirkollis- ja hallintovalitukset
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
_________________________________________________
hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

____________________________ hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
Pk:n tarkastajat: ……/……
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30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja
on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön
yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitusaika
14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksiajan laskeminen saantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön
tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Oikeudenkäyntimaksu

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain
6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pk:n tarkastajat: ……/……

